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1. Sissejuhatus
Käesolev dokument on Eesti haridus- ja teadusasutuste vahelise autentimis- ja autoriseerimisinfo
vahetamiseks loodud Föderatsiooni alusdokument.

1.1 Eesmärgid
Föderatsiooni eesmärk on lihtsustada selle liikmete vahelist teenuste ristkasutust, laiendades ühe
liikme poolt väljastatud elektroonilise isiku- või teenuseidentiteedi kehtivust tervele
Föderatsioonile.
Föderatsiooni eesmärkide täitmiseks on loodud Eesti haridus- ja teadusasutuste vahelise autentimise
ja autoriseerimise infrastruktuuri keskne teenus TAAT, mida pakub Eesti Hariduse ja Teaduse
Andmesidevõrk (EENet).

1.2 Osalejad
Föderatsiooni kuuluvad asutused, kes on sõlminud EENetiga vastava teenuslepingu, ning EENet
ise.
Föderatsiooni Liige on juriidiline isik, kes osaleb Föderatsioonis Identiteedipakkuja (IdP) rollis,
luues, hallates ja sulgedes endaga seotud füüsiliste isikute ehk Lõppkasutajate (õppurid, õppejõud,
töötajad jt) elektroonilisi kasutajakontosid ning nendega seotud andmeid.
Föderatsiooni Liige võib täita ka Teenusepakkuja (SP) rolli, pakkudes teenuseid Föderatsiooni
Lõppkasutajale.

Föderatsiooni Partner on juriidiline isik, kes osaleb Föderatsioonis ainult Teenusepakkuja rollis.

1.3 Dokumendid
Föderatsioonipoliitika defineerib Föderatsiooni olemuse, haldamise ja struktuuri, määrates
protseduurid ja tingimused, mis korraldavad Teenusepakkujate ja Identiteedipakkujate vahelist
autentimise ja autoriseerimise info edastamist.
Föderatsioonipoliitika lahtutamatudeks osadeks on Identiteeditagamisprofiil ja Tehnoloogiline
profiil.
Identiteeditagamisprofiil kirjeldab nõudeid, mis esitatakse Föderatsiooni osalejate vahel liikuvatele
andmetele. Identiteeditagamisprofiil on sõltumatu kasutatavatest tehnoloogiatest ja põhineb
käibivatel standarditel.
Tehnoloogiline profiil kirjeldab andmete edastamisel kasutatavaid tehnoloogiaid, vorme ja
protseduure.
Kõik dokumendid on avaldatud TAATi veebilehel (http://taat.edu.ee).

2. Haldamine ja rollid
2.1 Tehniline komisjon
Föderatsiooni Liikmete ja Partnerite tehnilistest kontaktisikutest moodustub Tehniline komisjon,
kelle pädevuses on algatada TAATi tehnilisi ja funktsionaalseid muudatusi.
Tehnilisel komisjonil on nõuandev roll Föderatsioonipoliitika muutmisel ja täiendamisel.

2.2 TAAT teenuse pakkuja - EENet
EENet kontrollib Föderatsiooni liikmete ja liituda soovivate asutuste kvalifitseerumist Föderatsiooni
liikmeks ning avalikustab Föderatsiooni Liikmete ja Partnerite nimekirja TAATi veebilehel.
EENet muudab ja täiendab Föderatsioonipoliitikat vastavalt vajadusele.
Teenuse pakkumisel lähtub EENet isikuandmete minimaalsuse printsiibist.

2.3 Identiteedipakkuja (IdP)
Identiteedipakkujaks võivad saada asutused, mis kvalifitseeruvad EENeti kliendiks vastavalt
EENeti põhimäärusele. TAAT teenuse kasutamiseks peab Identiteedipakkuja olema sõlminud
EENetiga vastava teenuslepingu.
Identiteedipakkuja on kohustatud hoidma ajakohasena Identiteedihalduse Aruannet, milles
kirjeldatakse Identiteeditagamisprofiilis esitatud nõuete praktilist rakendamist enda
organisatsioonis. Muudatustest Identiteedihalduse Aruandes tuleb EENetti kirjalikult teavitada.
Identiteedipakkuja on kohustatud teavitama endaga seotud Lõppkasutajat TAATi kasutamise
korrast ning vajadusel pakkuma kasutajatuge.

2.4 Teenusepakkuja (SP)
Iga Teenusepakkuja peab olema sõlminud teenusepakkumislepingu EENetiga.
Teenusepakkujateks võivad saada asutused, mis pakuvad haridus- ja teadusalaseid teenuseid
Föderatsiooni Lõppkasutajatele.

3. Protseduurid
3.1 Identiteedipakkuja liitumine Föderatsiooniga

Identiteedipakkujaks saada sooviv asutus peab Föderatsiooniga liitumiseks ühendama oma
identiteedihaldussüsteemi TAAT testkeskkonnaga ning saatma EENetile kirjaliku sooviavalduse
liitumiseks, millele on lisatud Identiteedihalduse Aruanne.
Seejärel kontrollib EENet Identiteeditagamisprofiilis esitatud nõuete täitmist Identiteedihalduse
Aruande alusel ja süsteemi toimimist testkeskkonnas ning vajadusel teeb liitujale ettepanekuid
muudatusteks või täiendusteks.
Kui nõuded on täidetud, sõlmivad EENet ja liituja teenuslepingu või selle olemasolul uue
lepingulisa TAATi Identiteedipakkujaks saamise kohta.

3.2 Teenuse liitmine Föderatsiooniga
Teenusepakkujaks saada sooviv asutus peab teenuse Föderatsiooniga liitmiseks seadma tööle oma
teenuse TAAT testkeskkonnas ning esitama EENetile kirjaliku sooviavalduse.
Seejärel kontrollib EENet teenuse toimimist testkeskonnas ja vajadusel teeb ettepanekud
muudatusteks või täiendusteks.
Kui nõuded on täidetud, sõlmivad EENet ja liituja teenuslepingu või selle olemasolul uue
lepingulisa TAATi Teenusepakkujaks saamise kohta.

3.3 Föderatsioonis osalemise peatamine
Kui tuvastatakse Föderatsiooni Osaleja poolne lepingutingimuste rikkumine või vastuolu
Föderatsioonipoliitikaga, teavitab EENet sellest vastutava osapoole tehnilist kontaktisikut
kirjalikult.
EENetil on õigus viivitamatult peatada TAATi teenused vastutavale osapoolele, et mitte seada ohtu
teisi Föderatsioonis osalejaid.
Föderatsioonis osalemine jääb peatatuks kuni rikkumine kõrvaldatakse või Föderatsioonis
osalemine lõpetatakse.

3.4 Föderatsioonist lahkumine
Föderatsiooni Liikme või Partneri Föderatsioonist lahkumine seisneb EENetiga sõlmitud
lepingulisa(de) lõpetamises ja vastavate teenuste või Identiteedipakkujate TAAT süsteemist
lahutamises.

3.5 Föderatsioonipoliitika muutmine
Muudatusi Föderatsioonipoliitikas või selle osades võib algatada Tehnilise komisjoni liige või
EENet. Kõik muudatusettepanekud saadetakse Tehnilise komisjoni liikmetele ning kui neid ei
vaidlustata, koostab EENeti uue Föderatsioonipoliitika versiooni.
Kõik muudatused Föderatsioonipoliitikas jõustuvad kuu aega pärast uue versiooni avalikustamist
ning vastava teate saatmist Föderatsiooni Liikmetele ja Partneritele.

4. Tasud
TAAT teenuse kasutamine on tasuta Identiteedipakkujatele ning tasuta pakutavatele teenustele.
Tasulistele teenustele on EENetil õigus rakendada TAAT teenustasu hinnakirja alusel.
Teiste osapoolte vaheline TAAT teenuse eest tasu küsimine ei ole lubatud.
Föderatsiooni Liige või Partner katab kõik omapoolsed kulutused oma süsteemi TAATiga
liitmiseks, selle testimiseks ja käimashoidmiseks.

5. Vastutus
Föderatsioonis Osalejad on kohustatud järgima oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusakte, eeskätt
Isikuandmete kaitse seadust.

Föderatsiooni Liige on kohustatud garanteerima enda poolt Teenusepakkujale edastatud andmete
õigsuse vastavalt Identiteeditagamisprofiilile. EENet ei ole vastutav edastatavate andmete õigsuse
eest.
EENet ei ole vastutav teenuse kasutamisel tekkinud kahju eest Föderatsiooni Liikmetele,
Partneritele ega Lõppkasutajale.
EENet ei ole vastutav Identiteedipakkujate poolse autentimisteenuse seisakute ega rikete eest.
Seoses seisakute, rikete või muude häiretega Föderatsiooni töös Föderatsiooni Osalejatelt
kahjutasusid ei nõuta.

6. Interfödereerimine
EENetil on õigus sõlmida lepinguid teiste riikide föderatsioonide ja föderatsioonide liitudega, mille
alusel võimaldatakse ühendust TAATi ja välisföderatsioonide Identiteedi- ja Teenusepakkujate
vahel.
Föderatsiooni Liikme või Partneri osalus nimetatud liitudes ja osaluse maht määratakse EENetiga
sõlmitud lepingus. Kui lepingus vastavat punkti välja toodud ei ole, siis TAATivälist
andmevahetust ei toimu.

